
 

PROJEKT ZBIRANJA ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ 

GOSPODINJSTEV  

Občina Bohinj je v šolskem letu 2018/2019 zopet 
pristopila k izvajanju projekta Zbiranje odpadnega 
jedilnega olja iz gospodinjstev, ki ga izvajamo v 
sodelovanju z JEKO, javnim komunalnim podjetjem, 
d.o.o., Jesenice. Cilj projekta je predvsem ekološko 
ozaveščanje učencev, preko njih pa tudi njihovih 
staršev in širšega lokalnega okolja. Z njim želimo 
dolgoročno zmanjšati škodljive vplive na okolje zaradi 
neprimernega načina odlaganja odpadnega jedilnega 
olja.  
 

Projekt, ki se izvaja v občinah Zgornje Gorenjske, je 
zasnovan kot tekmovanje v zbiranju odpadnega 
jedilnega olja iz gospodinjstev v 4. razredih 
osnovnih šol. V občini Bohinj je bilo v začetku 
oktobra 2018 izvedeno izobraževanje za 50 
četrtošolcev v osnovni in matični šoli. Na 
izobraževanju je bila prisotna tudi maskota 
Sončnica, ki je otroke poučila, zakaj je neprimerno 
odlaganje odpadnega jedilnega olja škodljivo za 
okolje in o pomembnosti varovanja le-tega. Med 
drugim so učenci izvedeli, da olja, ki nam ostane po 
cvrtju ali peki, nikakor ne zlivamo v straniščno 
školjko, greznico ali odtočni sistem, saj lahko 
zamašimo odtočne cevi ali celo čistilne naprave, s 
tem pa lahko ustvarimo veliko škodo v odtočno-
kanalizacijskem sistemu. Odpadno olje sodi v zbirni 
center, kjer ga zbiramo v posebnem zabojniku, tja 
pa ga lahko občani prinesejo v plastenkah od olja, 
pijač, v kozarcih za vlaganje ali v podobni embalaži, 
ki jo je predhodno treba očistiti od prejšnje 
vsebine.  
 

Pri tem pa  še velja opozoriti na to, da med odpadna jedilna olja uvrščamo rastlinska olja (npr. olivno 
olje, sončnično olje, repično olje,… in olja iz različnih semen) ter rastlinske maščobe (npr. margarina 
ali maslo, ki ostaneta po cvrtju), ne pa tudi avtomobilskega olja, ki ga z odpadnim jedilnim oljem ne 
smemo mešati. Reciklirano olje je mogoče predelati v  bio-dizel, torej ekološko gorivo, ki ne 
onesnažuje okolja, glicerin, ki ostane pri predelavi, pa se uporablja v farmacevtski industriji. 
 
Vsak četrtošolec je prejel posebno plastenko za zbiranje odpadnega jedilnega olja ter glicerinsko 
milo.  
 
V okviru projekta Zbiranje odpadnega olja iz gospodinjstev bodo učenci v naslednjih mesecih 
odpadno jedilno olje iz gospodinjstev prinašali v zbirni center, junija pa bo za zmagovalni oddelek 4. 
razreda iz vsake občine, ki sodeluje v tem projektu, in bo zbral največ odpadnega jedilnega olja na 
učenca, organiziran izlet v Piran z ogledom akvarija in športnimi aktivnostmi v Fiesi.  
 

 

Izvedbo projekta financira Občina 
Bohinj. V projektu sodeluje matična s 
podružnično šolo.  

 



ZAKAJ LOČEVATI ODPADNO JEDILNO OLJE?  

Kaj storiti z oljem, ki vam ostane po cvrtju ali peki jedi? Nikakor ga ne zlijte v straniščno školjko, 

greznico ali odtočni sistem, saj s tem lahko ustvarite veliko škodo v odtočno-kanalizacijskem sistemu, 

saj lahko zamašite odtočne cevi ali celo čistilne naprave.  

 

KATERA OLJA ZBIRAMO KOT ODPADNA JEDILNA OLJA? 

 rastlinska olja (npr. olivno olje in olja iz različnih semen) 
 rastlinske maščobe (npr. margarina ali maslo, ki ostanejo po cvrtju). 
 Avtomobilskega olja ne smemo zmešati z odpadnim jedilnim oljem. 

 

NASVET ZA ZBIRANJE:  

Za zbiranje lahko uporabite plastenke od olja, pijač, kozarce za vlaganje,… ki so predhodno 

očiščeni od prejšnje vsebine. Prosimo vas, da odpadno jedilno olje očistite morebitnih 

nečistoč oziroma ostankov hrane in sicer tako, da ga precedite. Zbrano odpadno olje mora 

biti brez ostankov hrane, brez primesi vode ali pomivalnih sredstev.  

 

KAM LAHKO BREZPLAČNO ODDATE ODPADNO JEDILNO OLJE? 

V zbirnem centru se nahaja posebna posoda za  zbiranje odpadnega jedilnega olja, kamor 

lahko prinesete ta odpadek.  

 

S PRAVILNIM RAVNANJEM Z ODPADNIM OLJEM BOSTE IZKAZALI SVOJO ODGOVORNOST DO 

OKOLJA 

 

Omogočili boste namreč njegovo nadaljnjo predelavo v alternativna goriva – biodiesel 

torej ekološko gorivo, ki ne onesnažuje okolja. Glicerin, ostanek pri predelavi, pa se 

uporablja v farmacevtski industriji. 

 

URNIK ZBIRNEGA CENTRA 

POLETNI ČAS 
16.3. - 14.11. 

Ponedeljek od 7. do 18. ure 

Sreda od 7. do 18. ure 

Sobota od 7. do 12. ure 

ZIMSKI ČAS 
15.11. - 15.3. 

Ponedeljek od 7. do 16. ure 

Sreda od 7. do 16. ure 

Sobota od 8. do 12. ure 

 

Od nas vseh je odvisno, ali bomo tudi v prihodnje pili čisto in zdravo vodo iz 
vodovodne pipe ter ohranili tudi druge naravne dobrine za naše zanamce. 

 


